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Vážení spoluobčané,
toto vydání Střepin je pozname-

náno tragickou událostí v  naší obci. 
Čtvrtečním ránem třetího října otřásl 
obcí mohutný výbuch, který náhle 
změnil život v  naší obci. Následo-
valy další výbuchy a  rozsáhlý požár 
bytovky č.p.31. Lidé z  bytovky volali 
o  pomoc z  balkónů.Díky duchapří-
tomnosti a  odvaze spoluobčanů, 
kteří přiběhli se žebříkem se tito po-
stupně dostávali do bezpečí a  rukou 
zdravotníků. Někteří však museli před 
požárem skočit ze zdemolovaného 
bytu a skončili v nemocnici s četnými 
popáleninami. Během několika málo 
okamžikům obyvatelé této bytov-
ky přišli o  vše. Výbuchem, požárem 
a  následným hašením byly zasaženy 
také sousední budovy, bytovky č.p.32 
a č.p.33, zejména byty v č.p.32 těsně 
přilehlé ke zdemolovanému domu. 
Touto cestou chci poděkovat všem, 
kteří se podíleli na záchraně životů 
ohrožených obyvatel domu. Dále 
všem hasičům, kteří se podíleli na ha-
šení požáru v náročných podmínkách 
a  Hasičskému záchranného sboru 
Jihočeského kraje za následnou po-
moc. Nemohu vynechat zdravotnic-
kou záchrannou službu, policii ČR, 
Úřad práce v  Prachaticích, neziskové 
organizace jako Adra, Český červe-
ný kříž a Charita. Velký dík patří Kraj-
skému úřadu Jihočeské kraje, který 
se ujal krizového řešení této situace, 
a vyčlenil na zajištění a demolici ob-
jektu více jak 4 miliony korun. Důleži-
tá je však také materiální, a zejména 
fi nanční pomoc od jednotlivých lidí, 
fi rem, organizací, obcí a měst. V tuto 
chvíli nelze vyjmenovat všechny, kteří 

na pomoc přispěli, ale všem patří vel-
ké poděkování. Jsem rád, že občanům 
není lhostejný smutný osud druhých.  

Antonín Chrapan

Vážení a milí sousedé,
nepochybně má za sebou Lenora 

nejhrůznější měsíc ve své historii. Co 
pro svět znamenal útok na dvojčata 
roku 2001 v New Yorku, je pro Lenoru 
útok na bytovku 3.10.2019. Strašlivé, 
zákeřné, nepochopitelné. Na druhou 
stranu: Úžasná, láskyplná, obrovská, 
taková byla vlna solidarity a  pomoci. 
Přespání, jídlo, příspěvek do sbírky, 
nakonec asi 100 lidí podílejících se na 
úklidu v  bytovkách a  okolí. Klobouk 
dolů. Lenoráci na sebe mohou být 
pyšní. 

Věřím, vážení sousedé, že oceníte 
i  práci obce, která jasně obstála. Ale-
spoň já to tak vidím z dálky, z dosle-
chu, z novin a televize. Starosta byl od 
první chvíle na místě, sokolovna ote-
vřená, posléze i vytopená. Evakuovaní 
dostali i  jídlo.  Vím, že lidem uniklým 

z té hrůzy to domov nenahradilo, ale 
jako první útočiště to snad nebylo 
špatné. 

Bez zbytečného odkladu byla za-
ložena veřejná sbírka. Kdo se někdy 
o sbírku pokoušel, ví, že to je poměrně 
složitá byrokratická procedura. Adra 
se svými zkušenostmi byla dobrou 
volbou pro rychlé a správné nastavení 
sbírky. Do toho média. Být pořád v ob-
raze. A každou minutu se rozhodovat, 
co dál. 

Shodou okolností do tohoto ob-
dobí spadla možnost koupě zdravot-
ního střediska. Starostovi se povedlo 
vyjednat dobrou cenu. Navíc přišel 
s nápadem vybudovat v části budovy 
zdravotního střediska dva menší byty, 
které by obec následně pronajala oby-
vatelům zničené bytovky. Je to dobrý 
plán. Nikdo nechceme, aby nám z Le-
nory odešli lidé pryč. Je evidentní, že 
to zastupitelé v čele se starostou ne-
dopustí. 

Je mi strašně líto obou zraněných 
Františka Vopavy a  Jakuba Kováře. 
Nezbývá než doufat, že se uzdraví, po-
daří se jim pozapomenout na neblahé 
události a začít zase žít normální život. 
Vyzývat Vás, abyste jim drželi palce, 
je zbytečné. Vím, že to všichni děláte 
stejně jako já a moje rodina. 

Myslím na Vás, na všechny, každý 
den. Modlím se, aby ze vší té hrůzy 
zůstala jen vzájemná láska, pomoc 
a sounáležitost s bližními. 

I když dnes nejsem starostou, dě-
kuji všem za pomoc a  za účast s  po-
stiženými a  přeji Lenorákům jen to 
nejlepší.

Mgr. Jaroslava Krnáková
bývalá starostka obce
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Poděkování hasičům
Poděkování lenorským hasičům za zásah v  domě 

č. 31., 3.10.2019
Nebudu popisovat tu hrůzu a zmatek, kdy byla tma, 

oheň a  kouř. Nemohu vyjmenovat ani všechny, kteří 
pomáhali, neboť jsem je ani nepoznala, když nás sun-
dávali z balkonu, někteří nejsou ani členové hasičského 
sboru, jsou to prostě dobří lidé, kteří okamžitě věděli, 
co mají dělat. Já sama si pamatuji pouze to, že jsem kři-
čela „nenechte nás tady uhořet“. Já, která mám hrůzu ze 
žebříků, ani nevím, jak jsem se s pomocí dostala dolů, 
složitější to bylo s  manželem. Ten je takřka nechodící 

a bylo velkým problémem jej dostat přes zábradlí a na 
žebřík. Já to mám pouze zprostředkovaně, neboť jsem 
to ani nestačila vnímat. Patří Vám všem velký dík, ob-
div za odvahu. Vždycky vím, že ta největší práce zů-
stane hasičům. Děkujeme kluci, snad Vám tak mohu 
vzhledem ke svému věku říct, znám Vás totiž od mala 
a  za manžela, který je nejstarším členem Hasičského 
sboru v Lenoře Vám též patří velký obdiv a dík.

V Lenoře dne 23. 10. 2019
Manželé Ludmila a Fritz Karpfovi

Lenora

Poděkování od HZS Jk
Vážený pane starosto,
rádi bychom vyjádřili upřímné po-

děkování veliteli a  členům jednotky 
Vašeho sboru dobrovolných hasičů, 
kteří se aktivně podíleli na likvidaci 
následků tragické události v  Lenoře. 

Členové Vaší jednotky si zaslouží úctu 
a uznání za práci, kterou v extrémně 
náročných podmínkách zásahu od-
vedli. Prokázali svou obětavost a na-
sazení i přes reálnou hrozbu ohrožení 
vlastního zdraví. Vaše jednotka ukáza-

la, že je platnou součástí záchranného 
systému, se kterou mohou občané při 
vzniku mimořádných událostí počítat. 

S úctou plk. Ing. Lubomír Bureš 
a plk. Ing. Milan Raba 

HZS Jihočeského kraje
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Informace o dotacích
Blížící se konec roku je spojen 

s ukončováním jednotlivých dotač-
ních titulů poskytnutých Jihočes-
kým krajem. Prvním byla finanční 
pomoc při pořádání Lenorské slav-
nosti chleba v  červenci, ze které 
jsme obdrželi v  rámci dotačního 

Podzimní koncert

programu Podpora kultury v  roce 
2019 částku 35 000 Kč.  Následo-
vali dvě dotace na pomoc našim 
hasičům. Investiční dotace pro jed-
notky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje směřovala 
na výměnu tří vrat v  naší hasičské 

Poděkování od HZS Jk

V  pátek 5. 10. 2019 v  17 hodin se v  kostele P. Ma-
rie, sv. Josefa a  sv. Jana Nepomuckého v  Horní Vlta-
vici uskutečnil Podzimní koncert pěveckého kroužku 
Mateřské a  Základní školy Lenora pod vedením paní 
vychovatelky Lenky Jančovičové a panem Miroslavem 
Peckou. Velmi hojná účast převážně lenorských oby-
vatel zaplnila celý kostel. Při tomto mimořádně zdaři-
lém koncertu se tak návštěvníci mohli odreagovat od 
předešlé tragické události v Lenoře. Obětem této kata-
strofy byl věnován výtěžek z dobrovolného vstupného 
v hodnotě 7 372 Kč. 

Sieglinde Kraliková

Podzimní koncert

zbrojnici. Stará palubková vrata se 
vyměnila za moderní sekční prů-
myslová vrata z  důvodu zvýšení 
akceschopnosti jednotky při vý-
jezdech k  zásahům. Z  Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobro-
volných hasičů obcí Jihočeského 
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Na příští rok chystáme připravit 
žádosti na opravu fasády na Ma-
teřské škole, která nám v  letošním 
roce nevyšla. Dále připravujeme re-
konstrukci dvou místností v přízemí 
obecního úřadu pro rozšíření stáva-
jícího Informačního centra. Jedna by 
patřila k  propagaci okolní přírody, 
další místnost by byla pro děti, po-
kud bude například špatné počasí. 
Plánujeme prodloužení cyklostezky 
a  chodníku od pošty až k  zámečku 
s dotační podporou. 

Antonín Chrapan

kraje byly hasičům pořízeny kabá-
ty, kalhoty a  také plovoucí čerpa-
dlo. Výše dotace bude poskytnuta 
maximálně ve výši 107 000 Kč. Kon-
cem září byla dokončena realizace 
projektu „Obnova a  pořízení infor-
mačních panelů a ukazatelů v obci 
Lenora“ z  dotace Jihočeského kra-
je. Celkové uznatelné výdaje pro-
jektu činí 102 293 Kč. Dotace bude 
poskytnuta maximálně ve výši 71 
605 Kč. 

Ukončení praxe praktického lékaře
Oznamuji,že k 31.12.2019 ukončuji praxi praktického lékaře 

pro dospělé v Lenoře.

Ordinaci převezme MUDr.Hana Doležalová z Vimperka.Ordinační hodiny budou upřesněny kon-

cem prosince.

MUDr.Edita Sedlecká,Lenora 88. 

Přeji všem pevné zdraví,štěstí a pohodu v rodinném i pracovním životě.

S úctou Edita Sedlecká
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Zprávy z obce

Mistři od Vltavy
Po lednovém MiČR 2019 v me-

tané na ledě ve Vimperku, kde 
jsme získali 2. místo, se úspě-
chem završila i  sezóna na asfaltě. 
7.9.2019 se konalo Mistrovství ČR 

Na poptávku na akci „Výkopo-
vé práce a  hydroizolace pod úrovní 
terénu“ na budově MŠ se bohužel 
nikdo ze tří oslovených fi rem nepři-
hlásil, proto se tato akce přesouvá 
na příští rok. Poptávku na opravu 
místní komunikace od č.p.82 k č.p.85 
vyhrála ve výběrovém řízení fi rma 
Strabag a.s., která již stavbu reali-
zovala. Zastupitelstvo obce Lenora 

na svém zasedání ZO dne 29.9.2019 
projednalo zachování praxe praktic-
kého lékaře v obci Lenora. Z tohoto 
důvodu schválilo závazný příslib na 
odkoupení zdravotního střediska do 
majetku obce. Zároveň v  důsledku 
poptávky občanů, kteří přišli o  do-
mov v  bytovce č.p.31, schválilo za-
stupitelstvo obce zadat zpracování 
projektové dokumentace na změnu 

účelu užívání bývalé zubní ordina-
ce v  levé části objektu zdravotního 
střediska na dva byty. Využití dalších 
volných prostor zatím ještě zvažuje. 
Ideální by bylo, kdyby o využití těch-
to prostor měl zájem někdo z  okru-
hu zdravotní nebo sociální péče. 
Starších občanů všeobecně přibývá 
a zdravotní péče je pro ně důležitá.

Antonín Chrapan

na Včelné u  Českých Budějovic, 
postup do finále, máme zlato, my 
jsme Mistři od Vltavy (Jan Martan, 
Petr Šiteri, Josef Košík, Václav Pártl, 
Arno Kralik). Uspokojivé jsou i  vý-

sledky z celého léta, domů vozíme 
poháry. 

Fanoušci metané mohou finálo-
vý zápas z MiČR zhlédnout na You-
Tube https://youtu.be/3EjaX_l0oys .
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Dokončení obnovy katastrálního operátu
V období od 5.11.2019 do 18.11.2019 v pracovní době 

Obecního úřadu Lenora v  zasedací místnosti je vyložen 
k  veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený 
novým mapováním na digitální katastrální mapu v kata-
strálním území Lenora obce Lenora. Dne 18.11.2019 od 
13.00-16.00 hod. budou k veřejnému nahlédnutí přítomni 
zaměstnanci katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude 
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo 
osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V pří-
padě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti 

zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout 
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude mož-
né po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného 
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti Pracha-
tice (tel. 388 302 335- Ing. Beranová). Do obnoveného 
katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho 
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

KÚ Prachatice

(Ne)Pečení v obecní peci
Z  pochopitelných bezpečnost-

ních důvodů musí být veřejné peče-
ní v  obecní peci pozastaveno. Dou-
fáme, že pro příští rok bude situace 
kolem pece taková, že poslední dub-
novou sobotu se opět rozhoří a při-
vítá návštěvníky tradičního pečení. 
Obdržel jsem od jedné z  obdivova-
telek našeho pečení báseň, kterou 
složila:

Poslední sobotu v měsíci,
nezůstávejte doma za pecí.
Navštivte obecní pec v Lenoře,
kde pochutnáte si líp jak u moře.

Pan Sobotovič tu od pěti od rána
hněte těsto a do pece přikládá.
On a jeho báječní pomocníci
s láskou dělají pekařskou exhibici.

Spoustu výborných housek umotají,
úsměv na rtech přitom stále mají.
Též z těsta placky vytvarují,
česnekem je pak teplé potírají.

Vzniknou tak proslulé lenorské placky,
mějte prosím u sebe aspoň dvacky.
Do kasičky nějaké prosím dejte,
k dobré věci tak s námi přispějte.
Byť symbolickým příspěvkem,
společně Arpidě pomůžem.

Než první pečivo z pece zavoní,
s chlebovým těstem probíhá koulení.
Pak bochníčky v ošatkách kynou,
úžasné vůně vůkol se linou.

Lenorské pečení

,

Až dvaadvacet chlebů spolu se peče,
mlsnému zdá se však, že čas se dost 
vleče.
Však pečení nesmí se uspěchat,
každý bochník třeba je poklepat.

Když poklep správně je dunivý,
chléb trochu vystydne, nastane krá-
jení.
Toť vysněný okamžik každého ná-
vštěvníka,
když chlebovou střídku v puse žvýká.

Všem sluší se vyjádřit poděkování,
za poctivé pekařské řemeslo a  po-
chutnání.

Nechť Bůh žehná jejich konání.
S pozdravem Pavla Šimůnková.

foto: M. Peckafoto: M. Pecka

Zdravím vás naposledy v  roce 
2019, který byl na pořádání akcí 
chudší, než je obvyklé a  to pře-
devším proto, že ke čtyřem z nás 
přiletěl čáp. Do konce roku nás 
ale čeká Adventní koncert, kde 
vystoupí děti ze ZUŠ Volary a kte-
rý bývá vždy krásným předvánoč-
ním zážitkem. Tedy pokud budete 
mít pocit, že jste málo vánočně 
naladěni, určitě se přijďte podí-
vat.

K  událostem, které před mě-
sícem změnily život v  Lenoře, již 
bylo řečeno mnohé. Já bych se 
ráda pokusila z  celé té změti ne-
šťastných myšlenek, které sálají 
ze zničených domovů u  pece, 
vytáhnout a  zvýraznit tu velkou 
spoustu dobra, které přicházelo 
a  stále přichází z  blízka i  z  dálky. 
Finance, hmotná pomoc, nabídka 
bydlení, úklidu – to všechno ne-
vymaže vzpomínku a bolest.  Ale 
je to dost na to, abychom cítili, že 
sounáležitost, dobrá vůle, přátel-
ství a  podaná pomocná ruka ve 
chvílích nejtěžších z  naší společ-
nosti nevymizela.

A  to je mým poselstvím pro 
příští rok a  nejen pro něj. Pomá-
hejme si a snažme se vidět dobro, 
i  když se vše zdá černé. Jménem 
Spolku žen přeji Vám a Vašim rodi-
nám krásný závěr roku 2019 a po-
žehnané a klidné svátky vánoční.

Magda Chrapanová

Spolek žen
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Zahájení školního roku 2019/2020
V pondělí 2. září 2019 se malé děti vrátily ke svým pa-
ním učitelkám do mateřské školy a žáci do školních la-
vic. Předškolní děti, které byly koncem června pasovány 
na školáky, přivedli rodiče, aby usedly poprvé do škol-
ních lavic v  počtu. V  letošním školním roce je celkem 
7 žáků v  prvním ročníku, 4 dívky a  3 chlapci. Všechny 
školáky přišel přivítat pan starosta Antonín Chrapan 
s  paní Němcovou za Spolek pro občanské záležitosti.  
Žáci prvních ročníků dostali na památku uvítací list od 
pana ředitele, balonek a drobnosti od paní Lenky Jan-
čovičové a dárky od výše zmíněných hostů. K 1. 9. bylo 
k  povinné školní docházce v  naší škole přihlášeno 33 
žáků. Novinkou, která čeká na školáky v  2.- 5. ročníku 
je možnost vzdělávat se s  O2 Chytrou školou. V  rámci 
tohoto projektu budeme jednou měsíčně získávat in-
formace z digitální gramotnosti, jaká nebezpečí na nás 
mohou v kyberprostoru číhat, atd. Zapojeni do různých 
aktivit budou nejen žáci, ale i zaměstnanci a rodiče.  
První zářijový den nepřišli do školy jen žáci, ale i ti nej-
menší, které už od rána vítala v  mateřské škole paní 
učitelka Štěpánka Žáková. Mateřskou školu bude tento 
školní rok navštěvovat 26 dětí. Přeji všem dětem, žá-
kům, zaměstnancům, ale i rodičům úspěšný školní rok. 

S pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha
ředitel školy

Vítání občánků 2019
Dne 5. 11. nás čekala milá povin-
nost přivítat v  obci nové maličké 
spoluobčánky. Od loňského vítání 
se narodilo 12 miminek, 4 holčičky 
a  8 chlapců. Děti jako obvykle do-

staly malý dárek na hraní, příspěvek 
do pokladničky a  knihu o  Lenoře 
s věnováním, pro maminky byly při-
chystány květiny. V  úvodu krásně 
zazpívala a  zarecitovala děvčata ze 

ZŠ Lenora, všechny děti pěkně po-
slouchaly a  některé se k  nim svým 
broukáním dokonce přidaly.  Dětem 
i  maminkám ještě jednou přejeme 
krásné a spokojené žití v Lenoře.

foto: M. Peckafoto: M. Pecka

foto: M. Peckafoto: M. Pecka

foto: M. Peckafoto: M. Pecka
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Obec Lenora vás zve 
do sokolovny i jinam 2019

15.11. Pátek 19.00   Koncert pro Lenoru – Benefi ční koncert, 

     Ivan Boreš+VIVATJOE, sokolovna

1.12. Neděle 16.00   Zahájení adventu, 

     Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

28.11. Čtvrtek 17.00  Promítání přírodovědného fi lmu, 

     sokolovna, vstupné dobrovolné

8.12. Neděle 16.00   Mikulášská pohádka s nadílkou, zahraje Bouček    
     a Artego, vstupné 30 Kč

13.12. Pátek 18.00   Vánoční koncert, pořádá Spolek žen Lenora
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